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§ 54
Fastställande av föredragningslista och val
av justerare
Sammanfattning
Till att justera dagens protokoll utses Jens Gynnerstedt (MP) och
Mattias Horrdin (C), ersättare. Justering äger rum torsdag den 29
augusti kl 13.30 på barn- och skolkontoret.

Beslut
BSN beslutar
att fastställa föredragningslistan.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Skoldirektören informerar

Dnr BSN 2019/2608

Sammanfattning
Skoldirektören informerar på nämndssammanträdet om aktuella
frågor.
På dagens förkortade sammanträde fanns ärendet på dagordningen
för att vid behov kunna ge nämnden information om särskilt stora
och/eller brådskande frågor. Någon sådan information fanns dock
inte att lämna på sammanträdet.

Beslut
BSN beslutar
att notera informationen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Ansökan ur Lunds kommuns miljöanslag:
Att leda för hållbar utveckling
Dnr BSN 2019/3995

Sammanfattning
Den 12 november 2019 kommer Lunds kommun att anordna ett
heldagsseminarium - Att leda för hållbar utveckling, för alla
skolledare i Lunds kommun. Kommunen vill ge deltagarna en
likvärdig möjlighet att fördjupa förståelsen för rollen som skolledare
i relation till Agenda 2030 med de globala målen och i linje med
läroplanens uppdrag.
Lunds kommun har ett miljöanslag varifrån medel kan sökas till
projekt som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling och som
gynnar en god miljö i Lunds kommun.
Barn- och skolnämnden föreslås ansöka om 50 000 kronor från
Lunds kommuns miljöanslag som en del av finansieringen till det
planerade seminariet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2019
Barn- och skolförvaltningens ansökan ur Lunds kommuns
miljöanslag: Att leda för hållbar utveckling, den 9 augusti 2019, inkl.
bilaga 1. Program för seminariet att leda för hållbar utveckling den
12 november 2019
Regler för Lunds kommuns miljöanslag. Antagna av KS §170/16
(2016-05-03) Dnr KS 2016/0246.

Beslut
BSN beslutar
att
att

ansöka om 50 000 kronor från Lunds kommuns miljöanslag för
genomförande av heldagsseminariet ”Att leda för hållbar
utveckling” för alla skolledare i Lunds kommun.
i övrigt godkänna förslag till ansökan ur Lunds kommuns
miljöanslag daterad 2019-08-09 .

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Anmälan av inkomna skrivelser

Dnr BSN 2019/0022

Sammanfattning
Inför varje nämndsmöte sammanställer skolkontoret utvalda
inkomna handlingar som kan anses särskilt intressanta för
nämnden.
De handlingar som ingår i sammanställningen är:
- beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och
råd inom kommunen,
- beslut från Skolinspektionen, Barn- och elevombudet (BEO) och
Skolväsendets överklagandenämnd och
- övriga skrivelser/handlingar direkt ställda till barn- och
skolnämnden som inte spridits till nämnden via avsändare
Barn- och skolnämndens diarium är sökbart på kommunens
webbplats.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-08-16
Sammanställning av inkomna skrivelser (2019-06-11—2019-08-15),
2019-08-16

Beslut
BSN beslutar
att

notera informationen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Anmälan av kränkande behandling

Dnr BSN 2019/0041

Sammanfattning
I skollagen finns bestämmelsen att rektor i förskola och grundskola
som får kännedom om att ett barn eller en elev utsätts för kränkande
behandling eller trakasserier i samband med verksamheten ska
anmäla detta vidare till huvudmannen kontinuerligt.
Skolkontoret sammanställer inkomna anmälningar till barn- och
skolnämnden inför varje sammanträde.
Uppgiften att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna
kränkningar, trakasserier eller sexuella trakasserier och besluta om
åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden är
delegerad till rektor.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-15
Sammanställning anmälningar om kränkande behandling
(2019-05-29—2019-08-14), daterad 2019-08-15

Beslut
BSN beslutar
att

godkänna redovisningen av inkomna kränkningsanmälningar.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Anmälan av delegerade beslut

Dnr BSN 2019/0040

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har genom sin beslutade delegationsordning
uppdragit åt förvaltningen och utsedda delegater att fatta beslut på
nämndens vägnar i de ärenden som anges i delegationsordningen.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Skolkontoret sammanställer inför varje nämndssammanträde en
redovisning av dessa beslut.
Från skolkontoret och nämndens sju utbildningsområden har
delegationsbeslut redovisats enligt vad som framgår av redovisning
daterad 2019-08-16.

Beslutsunderlag
BSN Tjänsteskrivelse 2019-08-16
Redovisning av delegationsbeslut, 2019-08-16

Beslut
BSN beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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